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Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene 
voorwaarden die ook op deze verzekering van 
toepassing zijn.

Algemeen

1 Specifieke Begripsomschrijvingen

1.1 Aanhangwagen
De op het polisblad omschreven aanhangwagen of 
trailer met toebehoren voorzover deze aan de 
maatschappij is opgegeven en waarmee bij het vast- 
stellen van de verzekerde som rekening is gehouden.

1.2 Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen 
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is 
zich uit eigen kracht voort te planten. Als brand wordt in 
elk geval niet beschouwd zengen, schroeien, smelten, 
verkolen en broeien.

1.3 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende 
voorvallen, die één oorzaak hebben en die schade aan 
personen en/of schade aan zaken tot gevolg heeft.

1.4 Opzet
Door de verzekeringnemer of door een andere verzekerde 
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht weder- 
rechtelijk handelen of nalaten. Bij een tot een groep 
behorende verzekerde is sprake van opzet in geval van 
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 
wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer tot 
de groep behorende personen, ook in het geval niet de 
verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijke 
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekeringnemer 
of een andere verzekerde of, ingeval deze tot een groep 
behoort, één of meer tot de groep behorende personen 
zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen 
verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is zijn/hun 
wil te bepalen.

1.5 Proceskosten
De kosten van de op verzoek of met toestemming van 
de maatschappij verleende rechtsbijstand in een tegen 
een verzekerde aanhangig gemaakt strafproces en/of 
de kosten van verweer in een door een benadeelde 
tegen een verzekerde of de maatschappij aanhangig 
gemaakte civiele procedure (voor zover de maatschappij 
instemt met de procedure).

1.6 Schade aan personen
Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van 
personen, al dan niet met een overlijden als gevolg, met 
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.7 Schade aan zaken
Schade door beschadiging en/of vernietiging en/of 
verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerde, 
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.8 Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde 
(windkracht 7).

1.8 Trekkend motorrijtuig
Het trekkend motorrijtuig is het motorrijtuig waaraan ten 
tijde van een schadegebeurtenis de verzekerde aanhang- 
wagen is gekoppeld.

2 Verzekeringsgebied

Indien de dekking Aansprakelijkheid is meeverzekerd, 
geldt de verzekering voor gebeurtenissen binnen 
Europa, met uitzondering van tot Europa behorende 
landen die zijn doorgehaald op de geldige ‘Groene 
Kaart’ (Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs).
Er is eveneens dekking binnen de op de ‘Groene Kaart’ 
vermelde andere landen die niet zijn doorgehaald. Indien 
de dekking Aansprakelijkheid niet is meeverzekerd, geldt 
de verzekering voor gebeurtenissen binnen Europa.

3 Gewijzigde omstandigheden

De volgende wijzigingen dienen onmiddellijk te worden 
doorgegeven:
• Indien de verzekeringnemer of diens nabestaanden 

geen belang meer heeft/hebben bij de aanhang- 
wagen, bijvoorbeeld door eigendomsoverdracht of 
totaal verlies;
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• Indien de aanhangwagen langer dan drie maanden 
aaneengesloten in het buitenland zal worden gebruikt.

De volgende wijzigingen dienen binnen 30 dagen te 
worden doorgegeven:
• Een verandering van het woonadres van de 

verzekeringnemer.

De maatschappij heeft dan het recht de voorwaarden en 
premie direct aan te passen aan de nieuwe situatie.

De gekozen dekking kan tijdens het verzekeringsjaar niet 
wijzigen, tenzij het gaat om uitbreiding van de dekking of 
om gelijktijdige wijziging van de aanhangwagen. 
Beperking van de dekking is alleen mogelijk per premie- 
vervaldatum door middel van een verzoek, ingediend 
uiterlijk een maand voor de contractsvervaldatum.

4 Einde van de verzekering

4.1 Opzegging door de verzekeringnemer
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden heeft de 
verzekeringnemer eveneens het recht de verzekering 
schriftelijk te beeïndigen:
• vanaf de dag dat de verzekeringnemer zijn woonadres 

niet langer in Nederland heeft;
• na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk 

binnen 1 maand na de afwikkeling van de schade 
plaatsvindt, met een opzegtermijn van 2 maanden;

• als de aanhangwagen langer dan drie maanden 
aaneengesloten in het buitenland zal worden gebruikt;

• vanaf de dag dat de verzekeringnemer of diens 
nabestaanden geen belang meer hebben bij de 
aanhangwagen en de feite-lijke macht hierover 
verliezen;

• na afloop van de eerste contractperiode en alleen als 
de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die de 
verzekering niet ten behoeve van een beroep of 
bedrijf heeft gesloten, op ieder moment, met een 
opzegtermijn van 1 maand.

4.2 Opzegging door de maatschappij
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden heeft de 
maatschappij eveneens het recht de verzekering 
schriftelijk te beeïndigen:
• als de aanhangwagen langer dan drie maanden 

aaneengesloten buiten een lidstaat van de Europese 
Unie zal worden gebruikt, met een opzegtermijn van 
2 maanden;

• na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk 
binnen 1 maand na de afwikkeling van de schade 
plaatsvindt, met een opzegtermijn van 2 maanden;

• vanaf de dag dat de verzekeringnemer zijn woon- of 
vestigingsadres niet langer binnen een lidstaat van de 
Europese Unie heeft;

• als de verzekeringnemer of diens nabestaanden geen 
belang meer hebben bij de aanhangwagen en de 
feitelijke macht hierover verliezen, tenzij de verzekering 
wordt geschorst of voor een andere aanhangwagen 
wordt voortgezet.

5 Algemene uitsluitingen

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in de 
Algemene Voorwaarden gelden voor deze verzekering 
eveneens de volgende uitsluitingen:

5.1 Ander gebruik
Bij ander gebruik van de aanhangwagen dan aan de 
maatschappij opgegeven of bij gebruik voor een ander 
doel dan wettelijk toegestaan.

5.2 Inbeslagname
Zolang de aanhangwagen in beslag genomen of 
gevorderd is door enige overheid.

5.3 Opzet
Door opzet of goedvinden van de verzekeringnemer, een 
verzekerde of een andere belanghebbende.

5.4 Ongeldig rijbewijs
Als ten tijde van de schade de aanhangwagen gekoppeld 
was aan een trekkend motorrijtuig en de feitelijke 
bestuurder daarvan geen houder is van een gelding 
rijbewijs dat in Nederland voor dat motorrijtuig is vereist. 
Of als hem de rijbevoegdheid is ontzegd, een rijverbod is 
opgelegd of als hij niet heeft voldaan aan de bijzondere 
bepalingen, die op zijn rijbewijs vermeld staan. Op deze 
uitsluiting zal door de maatschappij geen beroep worden 
gedaan, indien de ongeldigheid uitsluitend wordt 
veroorzaakt doordat de op het rijbewijs vermelde 
geldigheidstermijn is verstreken en de bestuurder op de 
schadedatum de leeftijd van 71 nog niet had bereikt.

Aanhangwagenverzekering | Voorwaarden 4



5.5 Rijden onder invloed
Als ten tijde van de schade de aanhangwagen gekoppeld 
was aan een trekkend motorrijtuig en de feitelijke 
bestuurder daarvan onder zodanige invloed van alcohol- 
houdende drank of enig ander middel verkeert, dat hij 
niet tot behoorlijk rijden in staat moet worden geacht, 
dan wel dat het rijden hem bij wet of door de overheid 
zou zijn verboden.

5.6 Wedstrijden
Door deelname aan ritten of wedstrijden, waarbij het om 
snelheid, regelmatigheid of behendigheid gaat.
De maatschappij verzekert de verzekeringnemer wel 
tegen de financiële gevolgen van schade tijdens 
betrouwbaarheids-, oriëntatie- en puzzelritten, die in 
Nederland plaatsvinden, niet langer duren dan 24 uur en 
waarbij de snelheid voor de uitslag niet beslissend is.

6 Eigen risico

Bij elke schadevergoeding die valt onder de dekking 
Casco brengt de maatschappij het op de polis vermelde 
eigen risico in mindering.

7 Specifieke verplichtingen bij schade

Bij schade hebben de verzekeringnemer en de verzekerde 
de verplichting:
• volledige medewerking te verlenen aan:

• het behandelen van een door derden geëiste 
schadevergoeding;

• het verhalen van schade door de maatschappij en 
het overdragen aan de maatschappij van alle 
rechten, die de verzekeringnemer of de verzekerde 
met betrekking tot die schade op een derde mocht 
hebben, zonodig door het ondertekenen van een 
akte.

• geen enkele toezegging, verklaring of handeling te 
doen, waaruit erkenning van aansprakelijkheid kan 
worden afgeleid.

• direct na het eerste verzoek van de maatschappij de 
rechten met betrekking tot een gestolen of verduisterd 
verzekerd voorwerp aan de maatschappij over te 
dragen.

8 Schaderegeling

8.1 Algemeen
• Als de schade kan worden hersteld, vergoedt de 

maatschappij alleen de reparatiekosten.
• Bij verlies van de aanhangwagen of onderdelen 

daarvan vergoedt de maatschappij de dagwaarde 
onmiddellijk voor het schadevoorval.

• Als de reparatiekosten meer bedragen dan het 
verschil in dagwaarde onmiddellijk voor het schade- 
voorval en de dagwaarde (zijnde de restantwaarde) 
onmiddellijk na het schadevoorval, is de maatschappij 
slechts verplicht tot vergoeding van dit verschil tussen 
deze dagwaarden.

• Als de verzekeringnemer de BTW kan verrekenen, dan 
zal de maatschappij deze op de schadevergoeding in 
mindering brengen.

• De vergoeding zal niet meer bedragen dan het 
verzekerde bedrag zoals vermeld op het polisblad.

8.2 Total-loss
Als er sprake is van total-loss (technisch of economisch) 
of verlies van de aanhangwagen, zal de maatschappij 
niet eerder tot schadevergoeding overgaan dan nadat 
(de eigendom van) de verzekerde aanhangwagen of het 
restant daarvan, inclusief de eventueel door de 
maatschappij te vergoeden extra voorzieningen en 
accessoires, aan de maatschappij of een door haar aan 
te wijzen derde partij is overgedragen. De verzekerde is 
verplicht alle delen van het bij de verzekerde aanhang-
wagen behorende kentekenbewijs, kentekenplaten, 
sleutels, codekaarten en boekjes enzovoort aan de 
maatschappij of aan een door de maatschappij aan te 
wijzen derde partij te overhandigen.

8.3 Verlies motorrijtuig
Bij een gedekte schade door verlies van de gehele 
aanhangwagen door diefstal, verduistering, oplichting en 
joy-riding heeft de verzekeringnemer recht op schade- 
vergoeding:
• 30 dagen na melding van dit schadevoorval bij de 

maatschappij en als het aan de verzekeringnemer en 
de maatschappij niet bekend is of had kunnen zijn dat 
de aanhangwagen is teruggevonden, én;

• nadat de maatschappij alle gegevens ontvangen 
heeft, die nodig zijn voor de vaststelling van de 
schade en van het recht op schadevergoeding.
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8.4 Expertiseregeling
Als de verzekeringnemer het niet eens is met de 
schadevaststelling door de maatschappij mag hij zelf 
een expert benoemen. Als deze expert en de expert van 
de maatschappij niet tot overeenstemming komen, 
benoemen zij in goed overleg een derde expert. Deze 
derde expert zal het schadebedrag binnen de grenzen 
van de beide taxaties bindend vaststellen. Elk van de 
partijen draagt de kosten van de eigen expert. De kosten 
van de derde expert worden elk voor de helft gedragen 
door beide partijen. Als de verzekeringnemer geheel in 
het gelijk gesteld wordt, neemt de maatschappij alle 
expertisekosten voor haar rekening.

8.5 Afstand verhaalsrecht
De maatschappij zal geen gebruik maken van de 
(eventuele) mogelijkheid om de betaalde vergoeding te 
verhalen op de door de verzekerde gemachtigde 
bestuurder van het trekkende motorvoertuig en 
passagiers, of de werkgever van deze personen, tenzij 
sprake is van een uitsluiting die niet tegen de verzekering- 
nemer kan worden ingeroepen.

Aansprakelijkheid

9 Aansprakelijkheid 
(indien meeverzekerd)

9.1 Aansprakelijkheid
De maatschappij dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor schade aan personen en zaken - met 
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade - die met 
of door de aanhangwagen is veroorzaakt.
In de dekking is mede begrepen de aansprakelijkheid 
voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden 
op, vallen van of gevallen zijn van de aanhangwagen, 
tenzij de schade is ontstaan tijdens laad- en los- 
werkzaamheden.

9.2 Verzekerd bedrag
De maatschappij keert per gebeurtenis voor alle 
verzekerden tezamen maximaal het in de polis vermelde 
verzekerde bedrag uit.

9.3 Zekerheidsstelling
Indien een buitenlandse overheid in verband met een 
gedekte gebeurtenis een zekerheidsstelling verlangt 
voor de invrijheidsstelling van een verzekerde of voor de 
opheffing van een op de aanhangwagen gelegd beslag 
zal de maatschappij deze voorschieten tot een bedrag 
van ten hoogste € 25.000,-.
De verzekerden zijn verplicht alle medewerking te 
verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten 
bedrag aan de maatschappij te verkrijgen.

9.4 Proceskosten/Wettelijke rente
Zonodig boven het verzekerde bedrag vergoedt de 
maatschappij naar aanleiding van een gedekte 
gebeurtenis indien en voor zover niet uit anderen hoofde 
een recht van vergoeding bestaat:
• de kosten van verweer in een door de benadeelde 

tegen de maatschappij aanhangig gemaakt burgerlijk 
proces;

• de kosten van verweer in een door de benadeelde 
tegen een verzekerde aanhangig gemaakt burgerlijk 
proces mits dit verweer wordt gevoerd onder leiding 
van de maatschappij;

• de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring 
van de maatschappij wordt verleend in een tegen een 
verzekerde aanhangig gemaakt strafproces

9.5 Uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden en in artikel 5 
genoemde algemene uitsluitingen, geldt dat tevens is 
uitgesloten vergoeding van schade, veroorzaakt of 
ontstaan:
• aan of door een niet gemachtigde bestuurder of 

passagier van het trekkend motorrijtuig als de 
aanhangwagen daaraan gekoppeld was;

• aan de aanhangwagen of het trekkend motorrijtuig 
zelf;

• aan zich in de aanhangwagen bevindende en/of 
daarmee vervoerde zaken;

• aan zaken die toebehoren aan de eigenaar of 
bestuurder van de aanhangwagen of van het trekkend 
motorrijtuig of die zij onder zich hebben;

• door degene die zich door diefstal of geweldpleging 
de macht over de aanhangwagen of, indien de 
aanhangwagen hieraan gekoppeld is, het trekkend 
motorrijtuig heeft verschaft, alsmede door degene die, 
dit wetende, het motorrijtuig zonder geldige reden 
gebruikt;

• door laad-, los- of werkmateriaal tijdens uitvoering 
van werkzaamheden waarvoor dit materieel is 
bedoeld.
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9.6 Verhaal
Als de maatschappij volgens wettelijke bepalingen een 
schade vergoedt, die zij door een uitsluiting of anders- 
zins volgens een andere wet of de polisvoorwaarden niet 
hoeft te vergoeden, heeft zij recht op verhaal. Bedoeld 
wordt verhaal van de schadevergoeding, vermeerderd 
met de gemaakte kosten, op die verzekerde op wie de 
uitsluiting of het anderszins ontbreken van dekking van 
toepassing is. Dit verhaalsrecht wordt niet ontkracht door 
schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekerings- 
maatschappijen, waarbij die wederzijds afstand doen 
van het verhaal van schade, of door beëindiging van de 
verzekering.

Casco

10 Casco

10.1 Omschrijving van de dekking
De verzekering geeft de verzekerde recht op een 
schadevergoeding voor beschadiging of verlies van de 
aanhangwagen, de bij de opgegeven uitvoering door de 
fabriek afgeleverde standaarduitrusting en de als 
verzekerd aan te merken accessoires (zie hierna), indien 
de schade is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis. 
Als verzekerde accessoires gelden de aan de aanhang-
wagen bevestigde accessoires voor zover deze naar 
aard en omvang gebruikelijk zijn alsmede de uitdrukkelijk 
meeverzekerde accessoires. Tevens geldt dat de waarde 
van deze accessoires dient te zijn opgenomen in de 
verzekerde som.

10.2 Dekking casco
De maatschappij verzekert verlies van en schade aan de 
aanhangwagen veroorzaakt door:
a. brand, explosie, zelfontbranding, blikseminslag, storm 

en hagel;
b. botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water 

geraken of enig ander van buiten komend onheil 
tijdens het rijden of transporteren van de aanhang- 
wagen;

c. diefstal, inbraak, poging daartoe of verduistering;
d. elk ander plotseling en onvoorzien van buiten komend 

onheil;
e. constructie- of materiaalfout, op voorwaarde dat:

• de aanhangwagen nog geen 60 maanden oud is, 
én;

• de contructie- of materiaalfout bij het aangaan van 
de verzekering voor de desbetreffende aanhang-
wagen niet bekend was, én;

• herstel noodzakelijk is, én;
• de schade niet verhaald kan worden op de 

fabrikant of leverancier en wel om een andere 
reden dan door vrijwillige afstand van dat verhaals- 
recht door de verzekeringnemer.

De dekking zoals onder a en b bedoeld geldt ook 
wanneer de daar vermelde gebeurtenissen het gevolg 
zijn van een contructie- of materiaalfout of ander eigen 
gebrek van de aanhangwagen.
De contructie- of materiaalfout of het eigen gebrek zelf 
is niet verzekerd.
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